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चतला कोणी 

थांबवू शकत 
नाही.

जेव्हा मी लहान होते, मी अगदी तुमच्यासारखी होते. 

मला खेळायला आवडायचे.

माझा कुत्रा मला खूप आवडायचा. आकर्षक रंगीबेरंगी फुले पहायला मला 

आवडत. लोकांची नक्कल करायलाही आवडायचे. 

सहा महहन्ांतच मी हे बोलायला लागले होते.

कशी 
आहेस?

काय झाले 
आहे?

िहा! िहा

चतला िहा 
हवाय क?

चतने कसे 
सांचगतले?

मला काय 
माचहत?



इतर सवष मुलांसारखे, बरोबर ना? 

पण एका गोष्टीने मला इतरांपेक्षा वेगळे बनवले.

जेव्हा मी एकोणीस महहन्ांची होते, तेव्हा खूप आजारी पडले.

मी वाचणार नाही असे डॉक्टरांनी सांहगतले.

मी वाचले, पण आजाराने मला अंध आहण बहहरे बनवले.

माझ्या पहहल्या वाढहदवसाच्या हदवशी मी चालायला लागले.

एक शब्द मला खूप आवडायचा – वाह वाह

वाह! वाह! 

हे तुझे पाणी.



आता मला जग असे चदसत होते. 



तुमचे डोळे बंद करा.

तुमचे कान हात ठेवून बंद करा.

मला काहीच हदसत नव्हते.

 की काही ऐकू येत नव्हते.

बरोबर.

काहीच नाही.



वो पानी ढून्ढ रही है.

त्ांचे म्हणणे बरोबर होते: माझी वतषणूक योग्य नव्हती. मी खूप हनराश झालेले 

होते. 

माझ्या काळोखी जगात, माझी काळजी कोणी घेतय का? कोणाच माझ्याकडे 

लक्ष आहे का? मी सांगू शकत नव्हते.

मी जे काही करतेय ते मी पाहु शकत नव्हते की ऐकू शकत नव्हते,  

मला माहहत आहे, तुम्ही घाबरला असाल.

मलासुद्धा खूप भीती वाटायची.

त्ावेळी लोकांना अंध आहण बहहऱ्या मुलांबद्दल हवशेर् माहहती नव्हती.
नातेवाईकांना तर मी राक्षस वाटायचे.

जरा चतिे 

वागणे तर 
बघा?!

चतने माझ्या 

ताटात हात 

घातला. ती माझे 

जेवतेय
ती पाणी 
शोधतेय.

चतने िांदीिा िमिा 
पण टाकला.

ती गरीब चबिारी,

चतने इथे रहायला 

नको!



मला

आइसहृीम 
पाचहजे!

पाच वर्ाषची होईस्तोवर, मी लोकांशी बोलायचे काही मागष शोधून काढले.

“हो” म्हणण्यासाठी मी डोक वरखाली करायचे.

“नाही” सांगण्यासाठी डोक डावीउजवीकडे करायचे, 

“बाबा” म्हणण्यासाठी त्ांिी िष्मा 
लावण्यािी नक्कल करायिे.

“आई” म्हणण्यासाठी मी माझ्या हातावर 
गाल ठेवायिे.

माझ्या लहान बचहणीसाठी, 
मी असं करायिे.

आचण जेव्हा थंडीने थरथरयेत, तेव्हा त्ािा 
खरा अथथ होता...



दुुःख हे होते की मला माझ्या काळोखी आहण आवाजहीन दुहनयेची सवय झाली होती. 

पण एवढे असूनही मी माझ्या कुत्र्याला – बेलेला खेळू शकत नव्हते.

बोलता येत नव्हते, त्ामुळे मी त्ाला बोलावू शकत नव्हते. 

मला माझ्या कुत्र्यासोबत फक्त खेळायिे होते. 



आपल्याला माहहती आहे, प्रते्काला हशक्षकाची गरज असते.

पण माझ्यासमोर काय येईल ह्याची मला कल्पना नव्हती.

मला सोडून द्या असा सल्ला लोकांनी माझ्या आईबाबांना हदला. कारण मी काहीच चांगले 

करु शकत नव्हते.

तरी त्ांनी ऐकले नाही.

दुसऱ्या अंध आहण बहहऱ्या मुलीबद्दल वाचून, त्ांना असे काहीतरी हमळाले जे माझ्या 

आजारपणानंतर त्ांनी गमावले होते.

आशा.
 

अंध आहण 

बहहऱ्या 

मुलांना 

हशकवणाऱ्या
शाळा आहेत.

हहला त्ाची 
गरज आहे.

हतला हशक्षक 
पाहहजे. 



कोणातरी आले- मला येणारी पावले जाणवली. 

माझी आई आहे असे समजून मी जवळ गेले.

हतने खेचून मला हमठीत घेतले.

त्ा हदवसापेक्षा अहधक महत्त्वपूणष हदवस असू शकत नाही.

मी फक्त सहा वर्ाांची होते.

माझ्या आईच्या चाललेल्या घाईमुळे काहीतरी मोठे घडणार आहे मला माहहत 

होते.

बाल्कनीमधे्य उभी राहून मी, वाट बघत होत, चेहऱ्यावर सूयषप्रकाश अनुभवत 

होते.



त्ांचे नांव होते एनी सुहलवन.

हीच ती हशहक्षका, हजने माझे 

आयुष्य बदलून टाकले. 



बा-हु-ली

हशकवायला सुरुवात करतानाच, त्ांनी मला खेळण्यातली 

बाहुली हदली.

थोडा वेळ हतच्याशी खेळल्यावर, त्ांनी माझ्या पंज्यावर 
बोटांनी बाहुली अशी अक्षरे हलहहली.

मला ती जाणवत होती.

पण अक्षरे हकंवा शब्द काय ते मला माहहत नव्हते . ते कशासाठी असतात ते मला कळत नव्हते 

बा-हु-ली 

तुला अक्षरे 

जाणवतात 
का?



पण हमस सुहलवन शांत राहहल्या नाहीत.

एके हदवशी, त्ा मला ’मग’ आहण ’पाणी’ हे शब्द हशकवण्यासाठी झगडत होत्ा.

मला इतका राग आला होता की मी माझी नवी बाहुली जहमनीवर फेकली.

तेव्हा मला खूप राग यायचा.

माझ्यासाठी सारे खूप कठीण होते.

मी हनराश झालेले होते.



स्वतुःचा तोल जराही न गमावता, ती मला बाहेर घेऊन गेली.

जवळच्याच एका नळाजवळ, हतने माझा हात वाहत्ा 

पाण्याखाली धरला.
आहण माझ्या दुसऱ्या हातावर हतने अक्षरे हलहहली – पा णी

पा-णी 



हो! मला समजले.

चतने पुन्हा 

अक्षरे 
चलचहली.

पुन्हा चलचहले. परत चलचहले आचण पुन्हा पुन्हा एकदा 
चलचहले

तुला कळले. 

हो ना?

तुला कळले!!



आता मी माझ्या बाईचं्या हातावर शब्द चलहीले.

माझ्याकडे असे कोणीतरी होते, जे मला समजून घेऊ शकत होते.

त्ा हदवशी मला समजले की प्रते्क गोष्टीला एक नाव असते. 

त्ानंतर मी ज्या वसू्तला हात लावेन ती जीवंत होत होती.

बाई

आई
हदवा

टेबल बाबा

कुत्रा

बहीण



“ते इथे असते.” माझ्या हृदयाजवळ 

थोपटत त्ांनी हलहहले.

तरीही मी गोधंळलेलेच होते.

ज्याला मी स्पशष करु शकत नाही 

ते समजून घेणे 

माझ्यासाठी कठीण होते.

जेव्हा तुम्ही नवीन काही हशकायला सुरुवात करता, तेव्हा बरेचदा ते कठीण असते.

मी शब्दांपासून सुरुवात केली.

हळुहळु माझा शब्दसंग्रह वाढू लागला.

अखेरीस, मी पे्रम ह्या शब्दाचा अथष हशकले.
मी माझ्या बाईंना काही फुले हदली. मग त्ांनी माझ्या हातावर हलहहले... 

मी हेलनवर 

पेम करते.

पे्रम म्हणजे काय?मी गोधंळले आचण चविारले...



तुम्ही पे्रमाला स्पशथ करु 

शकत नाही. पण त्ाने 

तुम्ही चकती आनंदी होता 
हे अनुभवू शकता

मला काही समजत नव्हते.

बाई मला पे्रम दाखवू का शकत नाहीत?

पण नंतर त्ांनी समजावले...

तुम्ही ढगांना हात लावू शकत नाही

पण पाऊस अनुभवू शकता आहण 

पाणी हमळाल्याने फुले खुलतात

हे माहहते्य.
पे्रम पण
तसेि आहे



त्ाक्षणी माझे सगळे जग बदलून गेले.

जणू काही मी आहण माझ्या नातलगांमधे्य अदृश्य रेर्ा तयार झाल्या.

तुम्ही डोळे बंद करा.
तुम्हालाही जाणवेल – तुमचे कुटंुब आहण हमत्रांमधील बंध



तू तुझ्या

बोटांनी वािशील.

ह्या पुठ्ठ्यावर

तुला हे चठपके 

जाणवतील.

ह्या चठपक्ांनी

अक्षरे  बनतात,

जे शब्द बनवतात.

हा शब्द आहे –
बाहुली

तरीही, आयुष्य माझ्यासाठी सोपे नव्हते.

अंध असल्याने मला लोकांचे चेहरे हदसत नव्हते.

बहहरेपणामुळे मला त्ांचे आवाज ऐकू येत नव्हते.
मला माझे यश तेव्हा हमळाले जेव्हा मी ते हशकले जे तुम्ही आता करत आहात –
वाचन

डोळ्ां-

चशवाय 
वािन? 

ते कसे 
ती करेल?



सरावासाठी मी वसू्त आहण शब्दांच्या जोड्या लावत असे आहण वाक्य बनवी.

आता हा माझा आवडता खेळ होता.

हा खेळ आम्ही तासन् तास खेळत असू.
तुम्ही वाक्य सापडते का बघा : मुलगी कपाटात आहे.



हे चठपक्ांनी चलचहलेले माझे नाव हे-ले-न.

त्ानंतर मी खरी पुस्तके वाचायला सुरुवात केली.

अगदी तुमच्यासारखी.

फक्त एक फरक होता. माझी पुस्तके बे्रल हलपीमधे्य होती. लाल 

हठपक्यांनी बनलेली अक्षरे, जी तुम्ही बोटांनी वाचू शकता.

सुरुवातीला थोडे त्रासदायक होते.

पण नंतर सवय झाली.



ही आहेत बे्रलमधे्य हलहहलेली सारी

अक्षरे



जर फुलाला पाणी 

चमळाले, तरि ते 
खुलते. 

वाचनाचा अनुभव अजून गमतीदार होण्यासाठी माझ्या बाई मला बाहेर घेऊन जायच्या.

त्ांना माहहत होते की मला चेहऱ्यावर आलेले ऊन आहण पाईनचा सुगंध खूप आवडतो.

मी माझी पुस्तके इतक्या वेळेस वाचली की पुस्तकातले हठपके घासले गेले.

माझ्या पुस्तकांमधे्य होते अरेहबयन 

नाईट्स, रोहबनसन हुृसो आहण माझे 

सवाषत आवडते हलहटल वुमन.

त्ा पानांमधे्य मला शूर मुलेमुली 

भेटत-

ज्यांना हदसत होते, ऐकू येत होते.

“मी आता वादळाला 

घाबरत नाही कारण मला 

माझे जहाज चालवता 
येते.”

चमस सुचवलनिा सवाथत संुदर धडा होता 

जेव्हा त्ांनी मला चशकवले की झाडं कशी 

वाढतात.

ह्या कळ्ांना 

हात लाव.
काही लवकर
उमलतील.

काही नंतर. 



चपयानोवरील 

तारांिी कंपनं  

जाणवतात तसा 

प्रते्क आवाज 
समज. 

एका तासात मी ही अक्षरे चशकले –

M, P, A, S, T आचण I. 

मी नऊ वर्ाांची असताना, मला बोलायचे कसे ते हशकायचे होते.

हमस सुहलवनलाही मला हशकवायचे कसे ह्याची हचंता होती. त्ांना वाटले मी हनराश होईन. 

पण आता थांबवणे मला कोणालाच शक्य नव्हते.

माझ्या मदतीसाठी, हमस सुहलवन मला साराह फुलर नावाच्या हशहक्षकेकडे घेऊन गेल्या. त्ा 

माझा हात त्ांच्या तोडंावर ठेवत होत्ा आहण त्ांचे आवाज समजण्यासाठी त्ांची जीभ आहण 

ओठ अनुभवायला देत होत्ा. 

हा हेलेन.



आता मी 
मुकी माचहये. 

आता मी माझ्या कुत्र्याला बोलावू शकत होते, आहण मी बोलावल्यावर तो येत होता.

माझ्या सातव्या धड्यामधे्य, मी हे वाक्य बोलायला हशकले, 

जे वाक्य मी पुन्हा पुन्हा उच्चारत होते:



अंध / बचहरे 

कॉलेजमधे्य  

जात नाहीत. 

जसजशी मी मोठी होत होते, तसे मी फक्त इंग्रजी हशकले नाही,

तर फ्रें च आहण जमषनही हशकले.

मला उच्च हशक्षणासाठी, हावषडष युहनव्हरहसटीच्या रेडक्लिफ कॉलेजमधे्य जायचे 

होते.

हावषडषमधे्य बरीचशी पुस्तके बे्रलमधे्य उपलब्ध नव्हती.

हमस सुहलवन बरीचशी पुस्तके माझ्या हातावर हलहीत.

अशातऱ्हेने मला हशकायला आवडू लागले.

हनस्वाथी आहण हचकाटी असणारी अशी होती हमस सुलीवन.  

अजून एक वर्थ 
चतने थांबावे.

चतला कोणी 

थांबवू शकत 
नाही.

मी वाद 

घालणार 
नाही.

मी जाणार.



हे ती कसे 
करते?

कॉलेजहडग्री हमळवणारी अंधबहधर मी पहहली होते.

आहण शेवटची नव्हते.

मोठी झाल्यावर मी बारा पुस्तके हलहहली आहण चौतीस देशांमधे्य हफरले

पण सवाषत महत्त्वपूणष गोष्ट मी केली की अन् हवकलांग हवद्यार्थ्ाांना 

हशकण्याची संधी उपलब्ध होईल. 

ही आहे हेलेन!
ती कणखर 
आहे!

आमच्याकडे प्राइवेट 

टीिर ठेवण्यािी 
क्षमता नाही. 

सवथजण एवढे 

नशीबवान 
नसतात.

सवाांना आपण 

समान संधी द्यायला 
हवी. 

आज अंध आचण बचधर 

शेकडो चवद्याथी 

युचनव्हचसथटीमधे्य दाखल 

होतात. हेलेनच्या 
कायाथमुळे हे शक् झाले.

घोडेस्वारी 
करतेय?



ते चतला 
भेटले.

ही तर फक्त सुरुवात होती. 

मी फक्त अंध आहण बहहऱ्यांना मदत केली नाही.

मी सामाहजक बदल होण्यासाठी लढायला सुरुवात केली: महहलांचे मतदान, गररबांना 

जगण्यासाठी मदत आहण ज्या कोणाला मदत हवी त्ा साऱ्यांना मदत केली.

आज अमेररकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड  आचण हेलेन केलर इंटरनॅशनल जगभरात अंध 

आचण उपाशी लोकांिी मदत करते. 

बोलण्याचे स्वातंत्र्य 

मागणारी ती पहहल्या 
काहीमंधे्य होती.

कृष्णवणीयांना 

अहधकार 

हमळण्यासाठी हेलन 
केलरचे समथषन होते.

ती अमेररकेच्या प्रते्क 
राष्टर पतीला भेटली.

खरं 
सांगायच तर



माझ्या आयुष्यात, ते म्हणायिे की मी वेगळी आहे.

ते म्हणायिे मी कधी सामान्य असू शकत नाही.

पण सत् काही वेगळे होते. “सामान्य” आयुष्य असे काही नसते. 

आपण सारेजण म्हणजे फुलं आहोत, ज्याला पाण्यािी आवश्यकता असते.

प्रते्क व्यक्तक्तमधे्य अनेक शक्ता असतात.

आचण प्रते्क व्यक्तक्तमधे्य संकटांवर मात करण्यािी ताकद असते. 



जरा माझ्याकडे बघा.

माझे शब्द ऐका.

मी पाहू शकत नसले तरी माझ्याकडे दृष्टी आहे.
मी ऐकू शकत नसले तरी मला आवाज आहे.



स्वतःिे आयुष्य म्हणजे एक चशखर आहे जे सर करायिे आहे.

चशखरावर जायिा योग्य असा मागथ नाही.
वाकडे-चतकडे आपले स्वतःिे रसे्त असतात. 



मला खरंच 

जाणून 
घ्यायचय.

मधे्यि कधीतरी तुम्ही घसराल, खाली पडाल.

पुन्हा पुन्हा पडाल.

पण जर तुम्ही उभे रहाल आचण िढायला सुरुवात कराल, मी विन देते...

मी फक्त 

ठरवते की 
करायचे. 

तुम्ही हे सवष 

कसेकाय 
करता?

हेलेन पचहली 

मुलगी, चजच्या 

अमेररकेच्या 

राजधानीत पुतळा 
आहे..



एक चदवस तुम्ही चशखरावर नक्की पोहोिाल.

तुम्हाला मागे खेिणारं कोणी नाही

आपल आयुष्य तसे असते जसे आपण बनवू

संकटे नेहमीि येत राहतील

पण त्ांच्यासोबत नेहमी मागथही असतात



मी आहे हेलन केलर

पुढे जाण्यापासून मला कोणी अडवू शकत नाही.



त्ा चशक्षकांना 

नक्की धन्यवाद द्या 

ज्यांनी तुम्हाला 

चनतांत गरज 

असताना मदत 
केली

मेसाचुसेट्समधे्य  पहकष न्स 

इंक्लिटू्यट फॉर द ब्लाइंड 
मधे्य हशकायला गेली 

टूसकुक्लिया, 

अल्बामा, अमरीका  
मधे्य जन्म

आजारानंतर बघण्याची 

आहण ऐकण्याची क्षमता 

हरवली

ऐनी सुहलवन, 

हेलेन केलरची 
हशहक्षका बनली 

हेलेन  पहहला शब्द 

पाणी (WATER) 
हलहहला 

घटनाहृम 

1889एहप्रल 5, 1887 माचष 3, 1887 फेबु्रवारी, 1882जून 27, 1880

जगातील सवोतृ्कष्ट आचण सवाथत संुदर गोष्ट  पाहून चकंवा 

स्पशथ करुन तुम्ही अनुभवू शकत नाही, ती केवळ  हृदयाने 

अनुभवायिी असते. – हेलेन केलर

हा, एक 
शेवटिी गोष्ट 



अंधांसाठी अमेररकन 

फाऊंडेशन 

सोबत काम 

हेलेन वय 

8 वर्थ, 

ऐनी सुचलवन 
सोबत 

हेलेन चतच्या कुत्र्यासोबत

हेलेन, एलेअनोर 

रूज़वेल्ट च्या 

ओठांवरुन हात 
चफरवून “ऐकताना” 

ऑक्टोबर 20, 
1936

जून 1, 
1968

सप्टेंबर 
1964

साराह फुलरने 

हेलेनला बोलायला 

हशकवले 

कनेक्लक्टकट 

मधे्य मृतु् 
पे्रहसडेंट मैडल फॉर 

फ्रीडम पुरुस्कार

ऐनी सुहलवनचा 

मृतु् 

पहहले आत्मचररत्र छापले गेले
“द िोरी ऑफ माय लाईफ”

हावषडष यूहनवहसषटीची 

स्नातक



मला कोणी थांबवू शकत नाही.

मी आहे – हेलेन केलर


